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Sammanfattning    

 

Behandling med enteral nutrition erbjuds de patienter som har tugg- och 

sväljsvårigheter främst av neurologiska orsaker. Behandling kan därför ske med 

nasogastrisk eller gastrostomisk sond. Gastrostomisk sond väljs då behandlingen 

planeras vara ett långvarigt alternativ. Forskning visar att enteral nutrition medför ökat 

oberoende och lättnad över att inte behöva vara orolig över sitt näringsintag. Sociala 

tillfällen som inkluderar mat och dryck upplevs dock som svåra. Det saknas tillräcklig 

uppföljning av hur behandlingen fungerar för dessa patienter i det dagliga livet, vilket 

kan medföra att patientens nutritionsbehov inte ses över.  

 

Syftet är att beskriva patienters upplevelser av behandling med enteral. Åtta personer 

med enteral nutrition har intervjuats och analyserats utifrån kvalitativ innehållsanalys. 

Resultatet av denna studie visar att upplevelsen av att inte kunna äta normalt skiljer sig 

åt beroende på patienternas utgångsläge, att förskrivningen av material har förbättrats 

sedan SÄRNÄR- teamet tagit över, men distributionen är däremot bristfällig. Vidare 

visar studien att information oftast är tillräcklig på specialistenheten, men sämre om 

patienten vårdas på annan enhet än den som är specialiserade på enteral nutrition. Att 

vänja sig vid nackdelar och se fördelar med enteral nutrition framkommer som 

betydelsefullt för dessa patienter och är avgörande för att gå vidare i livet. Patienterna 

upplever att omgivningen inte förstår deras situation. På grund av att inte kunna äta 

normalt saknar dessa patienter den sociala samvaron i samband med matsituationen och 

upplever ett utanförskap. Genom att patienters egna berättelser och livshistoria förs 

fram, kan det bidra till att utveckla och förbättra vården av enteral nutrition. Vår 

förhoppning är att resultatet från denna studie ska komma till nytta för SÄRNÄR – 

teamet i deras arbete med att följa upp patienter med enteral nutrition. 
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INLEDNING 

Under vår utbildning till distriktssköterskor kom vi i kontakt med projektet ”Livsmedel 

för särskilda näringsändamål” (SÄRNÄR). SÄRNÄR är ett team bestående av dietist 

och sjuksköterska, vilkas huvudsakliga uppgift är att kartlägga och följa upp patienter 

med enteral nutrition oavsett vårdform i hela Södra Älvsborg regionen.  Projektet väckte 

vårt intresse eftersom vi kommer i kontakt med patienter som har enteral nutrition i vårt 

arbete inom hemsjukvård. Den här studien kommer att handla om patienters upplevelser 

av att leva med enteral nutrition. Vår förhoppning är att studien i sin förlängning kan 

medverka till att förbättra dessa patienters situation. 

 

BAKGRUND 

Enteral nutrition 

Enteral nutrition är en behandling där näring administreras genom nasogastrisk sond, 

som går via näsan till mag- och tarmkanalen, eller genom gastrostomisk sond, som är en 

infart till magsäcken eller tunntarmen via bukväggen. Det finns olika sorters 

gastrostomier; percutan endoskopisk gastrostomi (PEG), öppen gastrostomi 

(Witzelfistel), gastrostomikateter (gastrotub) och gastrostomiknapp (Vårdhandboken, 

2009). Sedan PEG introducerades 1980 av Gauder et al. har den visats vara en snabb 

och säker procedur samt blivit det mest populära sättet att etablera sondnäring (Erdil et 

al., 2005).  

 

Orsaker till enteral nutrition 

Enteral nutrition administreras via mag- och tarmkanalen för de patienter som inte kan 

tillgodose sina näringsintag genom oralt intag. För dessa patienter bör tillförsel av 

näring genom sond övervägas (Erdil et al., 2005; Nutritionspärm, 2008). Val av 

administrationsväg är beroende på hur länge patienten är i behov av enteral nutrition. 

Nasogastrisk näringssond används när enteral nutrition behövs under en begränsad tid, 

upp till 4-6 veckor. Medan gastrostomi bör övervägas om patienten har en fungerande 

mag- och tarmkanal och behöver enteral nutrition under en längre tid, det vill säga mer 

än 4-6 veckor (Vårdhandboken, 2009; Nicholson, Korman & Richardson, 2000; 

Verhoef & Van Rosendaal, 2001). 

 

Enligt Roche (2003) tas beslut om patienten ska ha gastrostomi efter ställningstagande 

av; konsekvenserna för patienten, vilken sjukdom han eller hon har, om sjukdomen är 

progressiv eller reversibel. Patientens livskvalitet och medellivslängd bör dessutom 

beaktas. Beslutet att placera en gastrostomi bör också omfattas av hur det orala intaget 

fungerar, vilken värdegrund patienten har, till exempel kultur och religion. I många 

kulturer spelar maten en viktig, unik och grundläggande roll. Maten symboliserar 

kulturella övertygelser och seder. Det är även viktigt med informerat samtycke, och det 

är av stor betydelse om patienten tidigare har uttryck sin åsikt om eventuell 

sondmatning (aa). Riktlinjer finns för kliniska beslut kring gastrostomi insättning, men 

vid beslut av insättning bör alltid en individuell bedömning göras (Vårdhandboken, 

2009). 
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Skäl till enteral nutrition är nedsatt eller upphävd sväljningsförmåga till följd av stroke 

och neurologisk försämringar, passagehinder i mag- och tarmkanalen samt malnutrition 

(Erdil et al. 2005; Nicholson et al. 2000). Erdil et al. (2005) nämner även malignitet i 

mag- och tarmkanalen, huvud-, hals- och esofaguscancer. Andra orsaker för behandling 

med enteral nutrition kan vara att minska ytterligare viktnedgång, näringsbrist samt 

försämring av livskvalitet (Loeser, von Herz, Küchler, Rzehak & Müller, 2003). 

Patienter som får gastrostomi är vanligtvis allvarligt sjuka och har ofta stora 

neurologiska funktionshinder (Verhoef & Van Rosendaal, 2001). 

 

Enteral nutrition används även i förebyggande syfte vid behandling av tumör i munhåla 

eller hals, eftersom näringsmässiga komplikationer är vanliga hos dessa patienter (Lees, 

1999). Larsson, Hedelin och Athlin (2003) menar att undernäring under behandling av 

cancer äventyrar dess effekt och ger en försämrad livskvalitet hos patienten. Enligt 

Scolapio, Spangler, Romano, McLaughlin och Salassa (2001) har det visat sig att 

patienter som fått gastrostomi i terapeutiskt syfte klarar sig bättre än de som fått 

gastrostomi senare under behandlingen. 

 

Komplikationer med enteral nutrition 

De vanligaste komplikationerna med gastrostomi är; ömhet, smärta, rodnad, klåda, 

läckage, lokala infektioner, blockering och avlagring i sonden. Gastrointestinala 

biverkningar såsom diarré, magsmärta, kramper i magen, gas, uppblåsthet, förstoppning 

och illamående är också vanliga enligt en studie av Silver, Wellman, Arnold, 

Livingstone och Byers (2004). Abscess eller utveckling av fistel är andra 

komplikationer som nämns (Riera et al., 2002).  

 

De flesta patienter föredrar och tål en gastrostomi bättre än en nasogastrisk sond, vilket 

måste vägas mot risken för komplikationer, som benämns i stycket ovan, från 

gastrostomin. (Vårdhandboken, 2009; Nicholson, Korman & Richardson, 2000; 

Verhoef & Van Rosendaal, 2001). Mekhail et al. (2001) påtalar att gastrostomi orsakar 

mindre obehag och komplikationer än vad nasogastrisk sond gör. Med gastrostomi 

förbättras patientens nutritionsstatus snabbare och risken för att sonden hamnar fel är 

lägre än med nasogastrisk sond (Nicholson, et al., 2000; Verhoef & Van Rosendaal 

2001). Gastrostomi minskar även dödligheten, förkortar sjukhusvistelsen samt minskar 

antalet komplikationer som kan ses hos patienter som är utan tillfredställande 

näringstillförsel en längre tid jämfört med nasogastrisk sond (Norton, Homer-Ward, 

Donnelly, Long & Holmes, 1996). Enligt Riera et al. (2002) är gastrostomi även att 

föredra framför nasogastrisk sond på grund av att gastrostomi inte leder till 

slemhinneirritation och förändring av smak. Bozzetti (2008) påtalar andra problem 

såsom; negativ påverkan på familjelivet, intima relationer, sociala aktiviteter, 

fritidsintressen och begränsning i självständighet. 

 

Patienters upplevelser av enteral nutrition 

I en studie av Verhoef och Van Rosendaal (2001) beskriver patienterna att enteral 

nutrition ger ett ökat psykisk välbefinnande. De berättar om fördelar som bekvämlighet 

och ökat oberoende. I en studie av Roberge et al. (2000) upplever deltagarna en bättre 

relation till sin familj eller nära anhöriga och vänner. Brotherton, Abbott och Aggett 
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(2006) påtalar att de flesta patienterna med gastrostomi är nöjda med sin nuvarande 

matsituation och pratar om praktisk nytta med tillfällig sondmat, bolus matning 

(matning med sondspruta) och sondmatning under nattetid. Patienterna i studien anser 

att deras livskvalitet är acceptabel och de tar fasta på det som är positivt i livet. De 

uppskattar att de är smärtfria och accepterar att det inte finns några andra alternativ för 

näringsintag. Det framkommer även att patienterna upplever en lättnad eftersom de inte 

längre behöver känna stress över att de måste inta en näringsmässig fullgod kost 

normalt. Innan de fick enteral nutrition tillbringade de flera timmar med att försöka få i 

sig den näring de behövde, vilket de oftast inte fick. 

 

Enligt Brotherton et al. (2006) & Roberge et al. (2000) upplevs sociala tillfällen som 

inriktar sig på mat och dryck svåra för de som har enteral nutrition. Många känner sig 

främmande och obekväma. I en studie av Brotherton et al. (2006) är det få patienter som 

nämner saknaden av att äta och dricka, även om de flesta kortfattat berör det. Det är 

däremot flera anhöriga som har svårt att äta framför patienterna och de undviker att äta 

mat som de vet att denne tycker om. De flesta i samma studie upplever ensamhet och att 

de är isolerade på grund av effekterna av enteral nutrition, en kvinna säger ”min man är 

rädd för slangen, han är rädd för att ge mig en kram”. De drabbade känner sig även 

som en börda för sina anhöriga. Även om patienterna i Brotherton et al. (2006) studie är 

nöjda med hur de lever begränsar sondmaten dem från att utföra olika aktiviteter. De 

upplever semesterresor som en mardröm, bland annat eftersom de är tvungna att ta med 

så mycket sondnäring och tillbehör. Både män och kvinnor upplever en begränsning i 

valet av kläder och de undviker att använda åtsittande kläder. Flera patienter har 

problem med nattsömnen, eftersom de är tvungna att ta sondnäring sent på kvällen eller 

under natten. 

 

Verhoef och Van Rosendaal (2001) menar att patienter som får långvarigt nutritionsstöd 

via gastrostomi kan uppleva en förlängd livslängd med dålig livskvalitet, och vården 

kan bli en belastning som ofta faller på familjen. I Brotherton et al. (2006) studie 

beskriver patienterna känslor som depression, ilska, frustration, lättnad och rädsla. 

Enligt Roberge et al. (2000) önskade de flesta patienterna att sonden skulle tas bort, och 

många var oroliga över att sonden skulle åka ut av sig själv, särskilt under natten.  

 

Vid uppföljning ett år senare påtalar de patienter som fortfarande finns i livet att de 

skulle välja gastrostomi om de återigen behöver fatta samma beslut. Däremot skulle 

knappt hälften av dem som vårdat en anhörig eller patient själva inte välja gastrostomi 

om de hamnar i samma situation (Verhoef & Van Rosendaal, 2001).  

 

Hälsa och ohälsa 

Eriksson (1989) anser att hälsa är en del av det mänskliga livet, och att hälsan inte har 

någon betydelse om det inte finns någon mening i livet. Vidare menar Eriksson att 

sundhet, friskhet och välbefinnande är ett integrerat tillstånd, som inte alltid är avsaknad 

av sjukdom. Sundhet symboliserar den psykiska hälsan och friskhet den fysiska. 

Välbefinnande symboliserar ett av människans upplevda tillstånd av välbehag. Hälsa är 

något naturligt hos människan där ohälsa följs av att människan möter hinder i sitt liv 

och på olika sätt försöker bemästra dem. Ewles och Simnett (2005) beskriver hälsa som 

ett komplext begrepp, där betydelsen för varje enskild människa varierar, beroende på 
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deras sociokulturella situation. Beroende på dess komplexitet och variation är det därför 

svårt att mäta hälsa i jämförelse med att mäta sjukdom. Hälsa definieras olika beroende 

på vilka värderingar, erfarenheter, kunskap och förväntningar som människan har.  

 

Att hantera sin situation motiverar människan att förbättra sin hälsa och öka livslusten. 

Livskraft är hälsa när människan har självrespekt, är kapabel att hantera situationen och 

upplever välbefinnande såväl som att se en mening med livet. Vilket skapar styrka att 

förbättra hälsan i svåra situationer. Livskraft består av en balans mellan de olika 

kriterierna för väsen, självbild av värdighet, förmåga att övervinna hinder och livslust 

(Strandmark, 2006). Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud, och Fagerberg (2003) 

menar att vid sjukdom uppstår otrygghet och en vilja att återställa tryggheten. Trygghet 

kan då nås genom att kontroll över situationen fås. 

 

Enligt Eriksson (1994) är det möjligt att uppleva ett välbefinnande trots att man är i ett 

lidande, genom att glädjas åt det som händer. Vidare menar Eriksson att lidandet är en 

kamp mellan det goda och det onda. Lidandet har i sig självt ingen mening, men kan 

tillskrivas en mening när människan genomgår ett lidande. I lidandet avstår man alltid 

något. Människan har valet att välja mellan att överleva eller att dö. Dahlberg et al. 

(2003) menar att människan söker mening och livsinnehåll i livsvärlden, som är den 

värld och verklighet som hon dagligen lever i. När människans livsvärld 

uppmärksammas är det möjligt att öka välbefinnandet för denne. 
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PROBLEMFORMULERING 

Patienter med ett otillfredsställande näringsintag på grund av olika sjukdomstillstånd, 

kan behandlas med enteral nutrition, som administreras på olika sätt såsom nasogastrisk 

eller gastrostomisk sond. Att uppmärksamma patienternas dagliga tillvaro och livsvärld 

är väsentligt för att kunna öka deras välbefinnande. Forskning visar att patienter med 

enteral nutrition beskriver både positiva och negativa upplevelser av behandlingen. Det 

finns få studier om enteral nutrition som belyser patienters upplevelser och deras behov 

av uppföljning. Risken för otillfredsställande näringsintag finns med ogynnsam 

viktnedgång, men övergödning kan också förekomma där följden kan bli ökat lidande 

och försämrad livskvalitet. Patienter som behandlas med enteral nutrition i Södra 

Älvsborg regionen följs enligt SÄRNÄR inte upp av primärvården. Följden kan bli att 

patientens uppkomna nutritionsbehov inte uppmärksammas och ingen uppföljning sker 

av hur behandlingen fungerar. 

 

SYFTE 

Syftet är att beskriva patienters upplevelser av behandling med enteral nutrition. 

 

METOD 

Ansats 

Studien har en induktiv ansats, vilket innebär att text förutsättningslöst analyseras, som 

bland annat kan baseras på patienters upplevelser och berättelser (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2008). Det innebär att vara följsam och öppen för det fenomen som 

undersöks, vilket i denna studie är patientens upplevelse av behandling med enteral 

nutrition. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är kvalitativ intervju en lämplig metod 

för att förstå den intervjuades perspektiv, för att sedan kunna tolka dessa. Kvalitativ 

intervju innebär ett möte med patienten och dennes livsvärld, som syftar till att ta del av 

dennes erfarenheter och tankar (aa). Kvalitativ innehållsanalys har använts för att 

beskriva patienternas upplevelser (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). 

 

Informanter och urval 

Studien initierades av SÄRNÄR- teamet. Innan studien påbörjades träffade författarna 

SÄRNÄR- teamet för en genomgång av studiens syfte, deras intresse av studien samt 

vilka inklusionskriterierna kunde vara för deltagande i studien. SÄRNÄR-teamet valde 

ut patienterna utifrån författarnas kriterier: att de fick sin näring genom enteral nutrition, 

uppnått vuxen ålder, kunde tala och förstå svenska samt orkade delta i en intervju. 

Patienterna kontaktades av sjuksköterskan i SÄRNÄR-teamet som informerade 

patienterna om studiens syfte, hur intervjun skulle gå till väga och frågade om intresse 

fanns för att delta. Nio patienter accepterade att delta i studien. En av patienterna var 

dock inte anträffbar när författarna sökte honom, vilket medförde att åtta intervjuer 

slutligen genomfördes. 

 

Informanterna i studien var sex män och två kvinnor med en åldersspridning på 29-84 

år. Två informanter hade diagnosen muskeldystrofi, två andra hade sväljpares till följd 
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av stroke, en led av sviter efter toxocara, en hade sväljpares tillföljd av cancer i 

halsregionen, en annan hade svalgpares på grund av en ryggmärgskada och en led av 

sviter av Barretts syndrom och hiatusbråck. Fyra av informanterna var ensamstående 

och hade personliga assistenter, övriga hade maka/make/sambo. En informant var 

yrkesarbetande, en var pensionär och övriga var inte arbetsföra. Tiden informanterna 

hade haft enteral nutrition varierade från 15 månader till 30 år. 

 

Datainsamling 

Författarna till studien skickade informationsbrev och samtyckesformulär till de nio 

patienter som samtyckt till att delta i studien (bilaga 1 & 2). Därefter ringde författarna 

upp de tillfrågade patienterna och bestämde tid och plats för intervjun. Intervjun 

genomfördes i patientens hem. En provintervju genomfördes av båda författarna, med 

hänsyn till att undersöka hur förarbetade intervjufrågor fungerade i intervjusituationen. 

När provintervjun genomförts och transkriberats reflekterade författarna över intervjun 

och vad som kunde förbättras i genomförandet av efterföljande intervjuer. 

 

Författarna intervjuade informanterna gemensamt. Detta för att öka var och ens 

reflekterande förmåga angående vad informanten berättade, och för att stödja varandra. 

Intervjuerna som pågick i ca 25-45 minuter spelades in på bandspelare och 

transkriberades till text. Samtliga intervjuer inleddes med frågor om informanternas 

ålder, arbete, diagnos och hur länge de haft enteral nutrition. Därefter gavs möjlighet för 

informanten att ställa frågor om studiens syfte. En i förväg utarbetad intervjuguide 

användes som stöd vid samtliga intervjuer (bilaga 3). Intervjun inleddes med frågan: 

”Kan du berätta hur du upplever att få näring via sond” därefter ställdes följdfrågor för 

att fördjupa informantens berättelse. Följande områden ställdes frågor om; 

matsituationen före behandling, förskrivning och distribution av sondnäring och 

tillbehör, samt vilken information om enteral nutrition de erhöll. När intervjuerna var 

klara transkriberades de ordagrant, där även paus, pust och skratt noterades.  

 

Dataanalys 

Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2008) fokuserar kvalitativ innehållsanalys på 

tolkning av texter, en metod som särskilt används bland annat i vårdvetenskap. Likheter 

och skillnader i textinnehållet identifieras i kvalitativ innehållsanalys, som sedan 

uttrycks i kategorier och teman på olika nivåer. 

 

Analysprocessen startade med att samtliga intervjuer lästes av båda författarna ett flertal 

gånger för att få en helhetsbild och förståelse av texterna. Därefter markerade 

författarna var för sig meningsbärande enheter som svarade an mot studiens syfte. 

Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2008) är meningsbärande enhet ord, 

meningar eller hela stycken som hör ihop genom sitt sammanhang eller innehåll. 

Författarna jämförde sina val av meningsbärande enheter och reflekterade tillsammans 

över de valda meningsbärande enheterna, för att sedan skriva in dem i en tabell för att 

det skulle bli överskådligt. Sedan kondenserades de meningsbärande enheterna, det vill 

säga att texten förkortas utan att det centrala i texten försvinner. Därefter söktes efter 

likheter och skillnader och lade samman dem i övergripande grupper för att sedan koda 

dem. Lundman och Hällgren Graneheim (2008) skriver att en kod är en kortfattad 
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beskrivning av innehållet i en meningsenhet. Därefter sorterades materialet i tabellerna 

för att tydliggöra grupper, vilka därefter sorterades i underkategorier och slutligen i 

huvudkategorier (se tabell 1). En kategori utgörs av ett antal koder som har snarlikt 

innehåll (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). 

 
Tabell 1. Exempel ur analysen. 

 
Meningsbärande enhet Kondensering Kod Underkategori Huvudkategori 

Det är en speciell känsla 

att veta att man har något 

som sitter där i magen 

liksom inte mycket men 

ändå 

Speciell 

känsla 

att ha något 

i magen 

Speciell 

känsla 

i magen 

Känslor gentemot 

sonden  

Att vänja sig vid 

nackdelarna och se 

fördelarna med  

enteral nutrition 

 

 

Etiska överväganden 

Studien har genomförts i enlighet med forskningsetiska principer gällande; 

informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. 

Informationskravet innebär att de som berörts av denna studie har informerats angående 

den aktuella undersökningens syfte, att det var frivilligt att delta och rättighet att avbryta 

sin medverkan. Samtyckeskravet innebär att deltagarna givit sitt samtycke till att delta, 

samt att de haft rätt att bestämma på vilka villkor de ska medverka och hur länge. 

Konfidentialitetskravet har tillgodosetts genom att alla informanter i studien har givits 

högsta konfidentialitet och deras personuppgifter har förvarats på ett sätt som 

omöjliggör att obehöriga kan ta del av dem. Nyttjandekravet har tillgodosetts genom att 

informationen om informanterna i studien endast nyttjats för studiens syfte 

(Vetenskapsrådet, 2002). Enligt SFS, lag 2003:460 § 2 kräver inte vår studie 

etiskprövning.  

 

Innan intervjuerna genomfördes fick informanterna muntlig och skriftlig information 

om studien (bilaga 1). Informationen inkluderade studiens syfte, att informanternas 

deltagande byggde på frivillighet, rättighet att avbryta när som helst, att materialet 

behandlades konfidentiellt samt att bandinspelningen och den transkriberade texten 

behandlades som sekretessbelagd handling. Även information att endast författarna och 

deras handledare hade tillgång till materialet gavs. Samtliga informanter lämnade både 

muntligt och skriftligt samtycke (bilaga 2) till att delta i studien. Vid transkribering har 

alla personuppgifter tagits bort, t.ex. personnamn, ort och ersatts med ett nummer. Vid 

intervjutillfället gav författarna även information om att datamaterialet endast syftades 

till att användas i denna studie och att efter examensarbetets godkännande förstörs allt 

datamaterial. 
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RESULTAT 

Resultatet av den kvalitativa innehållsanalysen presenteras utifrån fyra huvudkategorier 

och elva underkategorier (se tabell 2 nedan). För att illustrera informanternas 

upplevelser av behandling med enteral nutrition används citat från intervjuerna. 

 
Tabell 2. Upplevelsen av enteral nutrition huvud och underkategorier 

 

Huvudkategori Underkategori 

Att inte kunna äta normalt  

   

Oklarheter om de  Sondnäring, hjälpmedel och  

professionellas ansvar Distribution 

  Betydelsen av information 

Att vänja sig vid nackdelar och Besvärligt med gastrostomi 

se fördelar med enteral Effekter av sondnäring 

nutrition Känslor gentemot sonden 

  Behov av stöd och förståelse 

  Tillfreds och trygg med sond 

Påverkan på den sociala  Utanförskap 

samvaron Att se möjligheter 

  Känslan av mat 

 

 

Att inte kunna äta normal 

Upplevelsen av matsituationen innan informanterna fick enteral nutrition skiljer sig åt. 

Några av dem har haft stora problem med att äta normalt på grund av tugg- och 

sväljsvårigheter. Detta medförde att de gick ner i vikt och de beskriver att de kände sig 

trötta och orkeslösa. En informant uttrycker sin oro över sin näringssituation före 

behandlingen med enteral nutrition; 

 

... Det var svårt att tugga, tyckte det förstörde lite av känslan av att få äta och det. Så 

jag kan meddela att jag hellre fick maten direkt i, slippa oroa sig för jag rasade ju 

mycket i vikt... (5) 

 

 

Alla informanter har fått problem med att äta normalt i och med sjukdom eller 

olycksfall. En informant berättar att han själv bad om att få enteral nutrition eftersom 

han hade en rädsla för att sätta i halsen och svårigheter att tugga. Hans läkare har 

rekommenderat honom att försöka äta det han kan för tandstatusens skull. En annan 

informant, en kvinna, berättar att alla dygnets timmar gick åt för att försöka att äta för 

att få tillräckligt med näring. Hon jämför sin matsituation före behandlingen som att ha 

kunnat äta vad en normal person äter på en halv dag, att detta tog henne en hel vecka i 

anspråk.  

 

... Det ni får i er på en halv dag, det fick jag i mig på en hel vecka... (3)  
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Oklarheter om de professionellas ansvar 

Informanterna nämner hur de upplever att förskrivningen av sondnäring med tillbehör 

och hur distributionen hanterades tidigare, men även att det fanns oklarheter vem som 

hade ansvaret att förskriva sondnäringen och tillbehör. Informationen om enteral 

nutrition, skötseln av gastrostomin och vem man kontaktar vid problem, upplevdes olika 

och varierade beroende på vilken enhet man varit inlagd. 

 

Sondnäring, hjälpmedel och distribution 

De flesta informanterna anser att förskrivningen av sondnäring och tillbehör fungerar, 

men däremot inte distributionen.  

 

... Förskrivningen fungerar, men det är inte alltid utkörningen fungerar. De är inte 

varsamma gör inte som det står på receptet att de ska göra. Men förskrivningen funkar 

som den ska, för man har ju nära kontakt med de som förskriver... (3) 

 

 

Några anser dock att förskrivningen inte tidigare fungerat tillfredsställande, men att det 

skett en förbättring sedan SÄRNÄR- teamet tagit över ansvaret. 

 

En informant säger att det har varit svårt att få hjälpmedel utskrivet, såsom näringspump 

och ryggsäck, eftersom det funnits oklarheter om vem som tidigare var ansvarig 

vårdgivare. Han beskriver att han fick låna xxx demonstrationspump i över ett år innan 

”någon” tog på sig ansvaret att förskriva en pump. Han berättar om att han fortfarande 

har problem med förskrivning av material, såsom sprutor och natriumklorid för att 

kunna sköta sin gastrostomin. Informanterna ger uttryck för att det finns oklarheter om 

de professionellas ansvar, vilket kan medföra att de slussas fram och tillbaka mellan 

olika vårdgivare.  

 

... Han sa ju här borta att det är ju pengarna det handlar om. Det var väl därför de 

hade skrivit över mig till annan vårdgivare för pengarnas skull. Vem ska bära budgeten 

så att säga, det är där skon klämmer hela tiden... (1)  

 

 

Betydelsen av information   

Några informanter beskriver att informationen om enteral nutrition innan och under 

pågående behandling var undermålig. En informant beskriver två tillfällen när han var 

tvingad att söka vård akut på grund av att han fått otillräcklig information. Efter 

behandling med nasogastrisk sond i tre månader blev han mycket sjuk och sökte vård 

akut. Han fick där veta att den nasogastriska sonden skulle ha bytts efter tre veckor. 

Andra gången han uppsökte akutvård behandlades han med gastrostomiknapp, och 

knappen var för hårt spänd. Vilket gjorde att magen svullnade upp och han fick ont. Han 

hade inte blivit informerad att detta kunde hända och att han då kunde lossa på den 

själv. Några informanter upplever dock att informationen varit bra och tillräcklig vilket 

illustreras med följande citat;  
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... Jag fick bra information tycker jag. Vissa saker kommer man på efteråt också, det 

var bara å ringa till sjukhuset efteråt och fråga om saker så jag kände mig tryggare... 

(5) 

 

 

Några av informanterna upplever att den information som de fick innan behandlingen 

med enteral nutrition påbörjades, skilde mellan enheter som var specialiserade på 

enteral nutrition och de som inte var det.  

 

Att vänja sig vid nackdelar och se fördelar med enteral nutrition 

Förutsättning för att kunna leva med enteral nutrition, beskrivs av informanterna som att 

acceptera och vänja sig vid behandlingen. För att bemästra nackdelarna, har de lärt sig 

att fokusera på annat som är betydelsefullt och se möjligheter. Viktminskning, 

förändrad kroppsuppfattning och illamående upplevs som svårt att förlika sig med. 

Professionellt stöd, men även stöd och förståelse från familj och vänner upplevs som en 

nödvändighet för att leva med enteral nutrition.  

 

Besvärligt med gastrostomi 

Informanterna nämner att det är viktigt att vänja sig vid nackdelar med att behandlas 

med enteral nutrition. Informanterna menade att behandling med enteral nutrition är 

nödvändigt för att överleva. Enteral nutrition beskrivs av några informanter som 

onaturligt och att vänja sig vid att få sin näring genom gastrostomin är nödvändigt;  

 

... Jag tror att kroppen vänjer sig vid att få maten på fel håll... (6) 

 

 

De flesta informanter beskriver vikten av att fokusera på annat än enteral nutrition, till 

exempel trädgårdsarbete, recension av böcker och att umgås med vänner. De känner sig 

begränsade eftersom de är tvungna att planera sin dag efter sina förutsättningar med 

hänsyn till att kunna försörja sig med sondnäring. Det är stor variation på hur lång tid det 

tar för varje informant att försörja sig med sondnäring, alltifrån några minuter till fem 

timmar. Det är nödvändigt att alltid ha sondnäring och material till hands. 

 

... Det är ju inte bara hoppa in på någon korvkiosk eller nån McDonalds... eller att hitta 

någon välling, det är ju också det som är jobbigt, man måste ju planera hela tiden... (3)  

 

 

Några av informanterna använder infusionspump som de placerar på rullstol eller i 

ryggsäck och övriga har en krok i taket eller liknande. De som använder krok eller 

liknande känner sig dock begränsade till ett och samma ställe, vilket kommer till uttryck 

genom följande citat; 

 

”... Jag har en liten ampellhållare på väggen. Där hänger jag min lilla påse och mitt 

dropp. Alltså är man förpassad till ett och samma ställe i princip hela tiden och det är 

väldigt tråkigt... (8) 
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Effekter av sondnäring 

Informanterna beskriver att det inte alltid är lätt att ta emot tillräckligt med sondnäring. 

De berättar om kampen för att inte gå ner i vikt och om behovet av näring för att få 

energi till att orka mer. Följande citat illustrerar svårigheten med att försörja sig med 

sondnäring; 

 

... Har väldigt svårt att hålla vikten, så jag kämpar ju mycket med att försöka få i mig så 

det räcker... (6) 

 

... Det som är bra är att med sond är man får mer kraft till att göra det man vill. Sonden 

har ju hjälpt till att jag kan göra mer. Jag hade aldrig orkat åka utomlands till exempel 

om jag inte haft sonden... (3) 

 

 

En informant uttrycker frustration över att han inte längre är ”den starke mannen” som 

kan arbeta heltid eller orka utföra praktiska sysslor, som till exempel bära tunga 

matkassar, klippa gräset och skotta snö. 

 

Flera informanter beskriver att de i början av behandling med enteral nutrition ofta 

upplevde illamående. En informant uttrycker sin upplevelse på följande sätt;   

 

... Nackdelen i början med detta var att jag blev illamående. Men ju längre tiden har 

gått ju lättare är det, så jag har inget obehag alls... (6) 

 

 

Upplevelsen av illamående beskrivs som en konsekvens av att ligga ned och inta 

sondnäringen. Därför är det ingen av informanterna som tar sondnäring nattetid. En 

informant utrycker att han har lärt sig olika knep för att bättre klara sondnäringen.  

 

... När jag börjar ta sondnäringen måste jag tugga på någonting då får jag inget 

illamående... (6) 

 

 

Känslor gentemot sonden 

Informanter med erfarenhet av att först ha behandlats med nasogastrisk sond beskriver 

en känsla av bundenhet och oro över att sonden kan ändra läge och behöva åka till 

sjukhuset. De upplevde en befrielse när de fick gastrostomin.  

 

... Det som var jobbigt med nässonden var ju att sonden kunde vändas (ändra läge) 

under matning, då var man ju tvungen att åka iväg, och man kan inte planera 

någonting... (3)  

 

 

En informant berättar att hon hade väldigt svårt i början att acceptera gastrostomin. Hon 

upplevde den som något onaturligt och något som hon inte kunde förlika sig med, vilket 

framkommer i följande citat; 
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... Peggen var någonting som inkräktade på min kropp en parasit. Den skulle inte vara 

där... (8) 

 

 

En informant med lång erfarenhet av andra sorters gastrostomier, såsom witzelfistel, 

upplevde en fördel när han fick gastrostomi knapp istället; 

 

... Det bästa med knappen är att den inte syns heller... (2)    

 

 

Behov av stöd och förståelse 

De flesta informanterna beskriver vikten av att få rätt stöd och förståelse. De beskriver 

behov som; samtalsstöd av kurator, familj och vänner och förståelse från omgivningen. 

Informanterna anser att det inte alltid är lätt att få rätt stöd, vilket illustreras genom 

följande citat; 

 

... Det är väldigt viktigt att ha backup och stöd. Den finns men den är inte så 

lättillgänglig... (8) 

 

 

Vidare beskriver de att människor runt omkring dem inte förstår dem. Frågor och 

kommentarer upplevs som jobbiga; 

 

... Annars går det bra. Det är väl mest när man får en mycket av folk runt omkring, en 

massa kommentarer som man tycker blir lite jobbigt eller undringar och frågor... (1) 

 

 

Endast en informant uttrycker att han har det stöd som han behöver; 

 

... Jag känner stor uppbackning från vänner och familj... (6)  

 

 

Tillfreds och trygg med enteral nutrition  

Informanterna upplever trygghet med enteral nutrition, vilket har medfört att de inte 

längre är oroliga över sitt näringsintag. Informanterna upplever även att de är piggare 

och gladare, vilket kommer i uttryck i följande citat; 

 

... Det är en trygghet att ha sond, och att man inte måste ha ansvar för det själv. Det 

hade jag inte orkat. Jag har ju full sjå å orka med att ha det... 3) 

 

 

Informanterna beskriver vikten av att acceptera sin situation, eftersom de är i behov av 

enteral nutrition för att överleva. De nämner även att det är bekvämt och odramatiskt att 

få sondnäring via gastrostomi.  
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... Men det är viktigt att acceptera sin situation. Och det tar olika lång tid för människor 

för att på det sättet komma tillbaka och göra bästa möjliga av situationen... (1) 

 

... Näringsintagen är a och o, peggen måste man ha, annars får man ingen näring. 

Alltså måste vi ha peggen punkt och slut, och den måste vi bli kompisar med...(8)  

 

 

Påverkan på den sociala samvaron 

Upplevelsen av utanförskap är en väsentlig känsla som inverkar på den sociala 

samvaron för informanterna som behandlas med enteral nutrition. Några informanter 

försöker se möjligheter med behandlingen. Det finns en saknad av olika smaker och 

konsistensen av mat. 

 

Utanförskap 

Mat och social samvaro hör ihop. Vilket de beskriver som att mat oftast är involverat på 

något sätt vid samvaro med familj, vänner och arbetskamrater. De upplever ett 

utanförskap och vill inte utsätta sig för frestelsen och obehaget att se andra äta. Många 

av informanterna anser likväl att det är viktigt att vänja sig vid att se när andra äter.  

 

... Det är nog det mest frustrerande kan jag tycka. Känna sig utanför även om man inte 

är utanför, så känner man sig utanför. Det är hur man upplever som är det som gäller 

så att säga... (1) 

 

... Det är ju det som är det värsta, ja jag vill inte gärna se på när de äter... (4) 

 

... De andra äter, men ja jag satt ju bara där liksom, det gick ju bra, man fick ju vänja 

sig... (3) 

 

 

Informanterna beskriver att de saknar den sociala samvaron. De undviker att gå på 

restaurang och kalas, på grund av utanförskapet de upplever vid dessa tillfällen.  

 

... Det är en stark saknad jag känner, det är en stark saknad. Så att det är inte bara 

suget efter mat eller den för det har man lite grann dövat vill jag påstå. Men det sociala 

suget som jag får uttrycka mig, det är frustrerande... (1) 

 

 

Att se möjligheter 

Några av informanterna anser att enteral nutrition inte får hindra dem från att utvecklas 

eller att ägna sig åt sina intressen. En informant menar att livet fortsätter, vilket följande 

citat stödjer; 

 

... Livet rullar ju på. Trots allt jag vill ju göra mer saker än sitta inne å att äta... (6)  
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En informant beskriver att enteral nutrition har medfört andra möjligheter för henne. 

Hon berättar att hon nu kan resa utomlands och utföra olika aktiviteter med vännerna, 

vilket hon upplever som en viktig del i sitt liv. Hon uttrycker sig i följande citat; 

 

... Man måste se möjligheterna man får inte se jag fick ju mer möjligeter genom att jag 

fick sonden... (3) 

 

 

Känslan av mat 

Några informanter beskriver saknaden av hur maten känns i munnen och hur maten 

smakar. De beskriver också saknaden av att tugga och konsistensen av olika sorters mat 

och godis.  

  

... Det blir känslan i alla fall att man ens får känna känslan av mat...(7) 

 

... Man missar en hel del smaker när man inte kan äta... (3) 

 

 

En informant beskriver en rädsla att hon en dag inte kan behandlas med enteral 

nutrition;  

  

... Om jag inte har peggen måste jag äta vanligt och då är det jobbigt. Maten blir ju 

som ett hot också när man inte kan tugga och svälja som man ska. Hot inom 

citationstecken... (3) 

 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion  

En kvalitativ intervjustudie valdes för att kunna beskriva patienters upplevelser av att 

behandlas med enteral nutrition i hemmet. Den kvalitativa innehållsanalysen användes 

eftersom avsikten med studien var att beskriva patienternas upplevelser utifrån deras 

livsvärld (Dahlberg et al. 2003). Sjuksköterskan i SÄRNÄR-teamet kontaktade nio 

patienter som behandlades med enteral nutrition för att fråga om de var intresserade av 

att delta i vår studie. En av dessa var dock inte anträffbar när vi sedan sökte honom. Det 

hade emellertid varit av intresse att få vetskap om hans upplevelser skilde sig mot de 

andra som intervjuades. Trots informanternas olika diagnoser och stora åldersspridning 

skilde sig inte deras upplevelser av behandling med enteral nutrition markant åt. 

Provintervjun inkluderades eftersom kvaliteten ansågs vara tillräckligt bra, och på grund 

av att inga omformuleringar av frågorna gjordes. Enligt Paulsson (2008) kan en 

provintervju ingå i resultatet om inga ändringar i frågornas formulering gjorts. 

Intervjuguide med en öppen inledande fråga med efterföljande följdfrågor användes, för 

att ge informanterna möjlighet att fritt berätta. Enligt Dahlberg et al. (2003) ökar öppna 

frågor möjligheten för intervjuaren att bli inbjuden till informantens livsvärld. Kvale 

och Brinkmann (2009) menar att med en öppen fråga ges möjlighet till att ändra 

ordningen på frågorna och även en möjlighet att följa upp den unika berättelsen. De 

flesta av informanterna hade mycket att berätta och hade förberett vad de ville delge 
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oss. Några av informanterna var fåordiga och vi upplevde att vi var tvungna att ställa 

ledande frågor för att kunna ta del av deras upplevelser och berättelser. Enligt Kvale och 

Brinkmann (2009) kan ledande frågor i en kvalitativ forskningsintervju pröva 

tillförlitligheten i informantens svar och styrka intervjuarens tolkning. De menar även 

att det inte är avgörande om frågorna är ledande eller inte, utan det som är avgörande är 

om de leder till ny och värdefull kunskap (aa). Om författaren har kännedom och 

erfarenhet av det informanten beskriver kan ett problem vara att informanten inte tillåts 

berätta tillräckligt mycket. Ett annat problem kan vara att det som informanten skildrar 

inte utvecklas tillräckligt, eftersom författaren tar det som sägs för givet (Paulsson, 

2008). Informanterna tilläts tala till punkt och relevanta följdfrågor ställdes för att få ut 

så mycket som möjligt av intervjun. Vi försökte hantera vår förförståelse och bibehålla 

vår nyfikenhet under hela intervjun. Samtliga intervjuer genomfördes av båda 

författarna för att kunna vara till stöd för varandra och öka den reflekterande förmågan. 

En nackdel med att genomföra intervjuerna tillsammans var tiden. Trots att det tog 

dubbelt så lång tid ansåg vi att det hjälpte oss att öka den reflekterande förmågan. 

 

Det upplevdes som en fördel att även vara två under hela analysarbetets gång. Lundman 

& Hällgren Graneheim (2008) menar att tillförlitligheten ökar om analysen görs av 

samtliga författare, därför genomfördes alla stegen i analysprocessen gemensamt. Vi har 

haft ett öppet förhållningssätt och ständigt reflekterat och diskuterat under analysarbetet. 

Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2008) stärks studiens tillförlitlighet genom 

reflektioner och diskussioner under analysprocessen. Vid transkriberingen av 

intervjuerna var det ibland svårt att höra vad en del av informanterna sa. Ingen ny 

kontakt med informanterna togs, eftersom det även var svårt att höra vad de sade på 

telefon. Det fanns ingen tid för att åka tillbaka för att fråga vad de hade sagt. Vi inser att 

det kan vara till nackdel för studien, men tror även att det som var viktigt i intervjuerna 

kom fram. 

 

En svaghet i studien kan vara att endast åtta intervjuer genomfördes. Dahlberg, 

Dahlberg och Nyström (2008) anser emellertid att om det som studeras är av vardaglig 

karaktär räcker det med cirka fem informanter, men vid komplicerade fenomen krävs 

ofta fler. Författarna anser dock att resultatet kan ge inblick i upplevelsen av att 

behandlas med enteral nutrition.  En viss överförbarhet anses finnas då resultatet återger 

en del av informantens verklighet. För att garantera att informanterna ska förbli 

anonyma avidentifierades citaten med ett nummer. Resultatet styrktes med citat från 

informanterna som enligt Paulsson (2008) ökar tillförlitligheten i studien. Svaghet med 

resultatet kan vara att en av informanterna hade haft enteral nutrition sedan han var två 

tre år gammal, och hade därför inga minnen av hur det var att äta normalt. En styrka kan 

däremot vara att han hade desto längre erfarenhet av enteral nutrition. En informant som 

hade enteral nutrition på grund av en ryggmärgsskada menade att enteral nutrition med 

gastrostomi var en liten del av hela hans situation. Vilket kan vara en svaghet för 

studiens resultat, och samtidigt vara en styrka att ha med för att beskriva variationer.  

 

Resultatdiskussion  

Diskussionen av resultatet i studien kommer att baseras på de fyra huvudkategorierna: 

att inte kunna äta normalt, oklarheter om de professionellas ansvar, att vänja sig vid 

nackdelar och se fördelar med enteral nutrition och påverkan på den sociala samvaron. I 
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resultatets första huvudkategori framkom att informanterna upplevde matsituationen 

innan behandling med enteral nutrition olika. De som hade tugg- och sväljsvårigheter 

innan behandling upplevde stor frustration över att inte kunna äta normalt och tillgodose 

sig tillräckligt med näring. Liley och Manthorpe (2003) påtalar att enteral nutrition 

erbjuds till patienter som riskerar att utveckla sjukdomsrelaterad malnutrition. Detta 

bekräftas även av Orrevall, Tishelman, Permert och Cederholm (2009) som i sin studie 

påtalar att tugg- och sväljsvårigheter och oro för näringsbrist är orsaker till enteral 

nutrition. Det framkom även i Liley och Manthorpe (2003) studie att patienterna 

upplever att näringsintag är lättare att styra med behandling med enteral nutrition. De 

menar att de själva kan påverka sin vikt genom att ta mer eller mindre sondnäring.  

 

I resultatets andra huvudkategori beskrevs oklarheter om de professionellas ansvar. 

Informanterna upplever att förskrivningen av sondnäring och tillbehör fungerar, medan 

distributionen är undermålig. I Brotherton et al. (2006) studie som gjordes i England 

framkom det emellertid att de som intervjuades var nöjda med leveransen. Vi inser att 

förutsättningarna kan vara annorlunda i ett annat land. En informant i vår studie 

upplevde problem med att erhålla hjälpmedel, för att han ska kunna utföra sitt arbete. En 

förutsättning för att patienterna ska kunna leva med enteral nutritionsbehandling utanför 

sjukhuset är att förskrivningen av sondnäring och tillbehör hanteras korrekt av ansvarig, 

och distributionen likväl. Resultatet visar dock att en förbättring skett efter att 

SÄRNÄR- teamet tagit över förskrivningen. Vad beror det på? Författarna menar att 

ansvaret nu ligger på en specifik person, vilket visar att ansvaret måste vara fördelat till 

respektive ansvarige för att utföras korrekt. 

 

Några informanter upplever att de inte fått tillräcklig information om enteral nutrition 

innan behandlingen. Däremot upplevde informanterna skillnad på informationen 

beroende på vilken avdelning de var inlagda på. Enligt Vårdhandboken (2009) är det 

viktigt att innan behandling med enteral nutrition informera patienten om behandlingens 

syfte, hur sondmatningen utförs och vilka problem som eventuellt kan uppstå. Liley och 

Manthorpe (2003) beskriver i sin studie att några patienter hade önskat bekanta sig med 

utrustning, material och hur det fungerar praktiskt innan behandlingen med enteral 

nutrition. Dahlberg et al. (2003) skriver att den professionella hållningen kräver en 

större öppenhet av vårdaren och präglas av reflektion, både över förförståelsen samt det 

som sker i relation och vårdandet. Vi som författare påtalar vikten av att ge tydlig 

information både muntligt och skriftligt, eftersom information kan uppfattas olika 

beroende på den tidigare erfarenhet och kunskap av enteral nutrition som finns. 

 

Resultatets tredje huvudkategori visar att det är viktigt att patienten kan acceptera 

nackdelar och se fördelar med enteral nutrition. Det framkom att informanterna behöver 

behandling med enteral nutrition för att överleva, men att det upplevs onaturligt att inta 

maten på det sättet. Liley och Manthorpe (2003) påtalar att enteral nutrition är 

avgörande för överlevnaden, trots att patienterna upplever besvär och problem med 

behandlingen. Resultatet visar att en del informanter har svårt att ta emot tillräckligt 

med sondnäring. De menar att trots behandling har de svårt att behålla vikten och få nog 

med energi för att ha kraft till aktiviteter. I en studie av Bannerman (2000) upplever 

patienterna däremot att behandling med enteral nutrition förser dem med adekvat 

nutrition, och de upplever trygghet med behandlingen.  I Roberges (2000) studie visade 

det sig att en del kände sig obekväma angående deras kroppsuppfattning. Det visade 
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även vår studie, där en informant uttrycker frustration att inte längre klara av de sysslor 

han klarade innan behandlingen, på grund av ändrade kroppsförhållanden. Författarna 

anser det viktigt att de som behandlas med enteral nutrition ska få möjlighet att delta i 

den utsträckning de önskar och orkar i det dagliga arbetet i hemmet, trots ändrade 

kroppsförhållanden.  

 

Resultatet påvisar också behovet av stöd och förståelse. Det gäller både professionellt 

stöd och från den närmaste familjen samt vänner. De upplever att omgivningen inte 

förstår deras situation, det är dock en informant som är nöjd med det stöd han får. 

Verhoef och Rosendaal (2001) påtalar att ökat psykiskt välbefinnande hos patienter med 

enteral nutrition var en positiv aspekt som framkom i deras studie. Vi anser att ett 

professionellt stöd alltid bör erbjudas till de som ska behandlas med enteral nutrition. 

Naturlig förståelse och stöd från familj och vänner är också betydelsefullt för 

välbefinnandet. 

 

Resultatet visar även att informanterna nu upplever trygghet och att behandling med 

enteral nutrition är tillfredsställande. Detta stöds av Brotherton et al. (2006) som påtalar 

en lättnad att stressen över att inta en näringsmässig kost normalt försvann i samband 

med behandlingen. Vidare visar vår studie att informanterna har accepterat sin 

behandling och känner sig tillfreds med situationen, trots det önskar de kunna äta 

normal igen.  Enligt Brotherton et al. (2006) är det viktigt att se det som är positivt i 

livet och utveckla strategier för att fortsätta med sina aktiviteter. De påtalar även att det 

är viktigt att acceptera sin situation. Författarna tror det är viktigt för informanterna att 

acceptera behandlingen med enteral nutrition om det inte finns någon möjlighet att 

återgå till att inta näring normalt. Strandmark (2006) påtalar vikten av att acceptera sin 

situation innan ett val kan göras för att klara av den situation som de befinner sig i. 

Dahlberg et al. (2003) anser att det är viktigt att arbeta för välbefinnande och att förstå 

att lidande och välbefinnande kan förekomma samtidigt. 

 

Resultatets sista huvudkategori beskriver avsaknaden av den sociala samvaron. 

Informanterna menar att mat ofta förknippas med social samvaro. De upplever 

utanförskap eftersom de inte kan äta normalt, trots att de är närvarande. Detta bekräftas 

av Brotherton et al. (2006) som i sin studie beskriver att sociala tillfällen som inriktar 

sig på mat och dryck är särskilt problematiska för patienterna. De känner sig främmande 

och obekväma. Några av informanterna anser dock att det är viktigt att vänja sig vid att 

se när andra äter. Enligt Roberges (2000) studie upplevde vissa av deltagarna att deras 

situation hindrade sociala relationer, de ville inte delta vid måltider hos sina barn eller 

vänner. Andra aspekter som framkom är att enteral nutrition inte får hindra dem från att 

ägna sig åt olika aktiviteter eller att åka utomlands. En informant anser att man måste se 

möjligheterna med enteral nutrition och inte tvärtom. I Brotherton et al. (2006) studie är 

patienterna nöjda med hur de lever, men upplever att sondmaten begränsar dem från att 

hitta på olika aktiviteter. Salmela, Fagerström och Eriksson (2007) skriver att 

livsförändring kan ske genom en handling som ger livet mening eller ett annat innehåll. 

Man lär sig hantera sin sjukdom och situation efter en upplevd förändringsprocess av 

livssammanhang och livssituation.  
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Slutsats 

Denna studie visar att matsituationen innan behandling upplevs olika beroende på 

informanternas utgångsläge. Att förskrivningen av material har förbättrats sedan 

SÄRNÄR- teamet tagit över ansvaret för uppföljning av patienterna, men distributionen 

är däremot bristfällig. Vidare visar studien att information oftast är tillräcklig på 

specialistenheten, men sämre om vården sker på annan enhet som inte är specialiserade 

på enteral nutrition. Det är viktigt att kunna acceptera nackdelar och se fördelar med 

enteral nutrition, vilket är avgörande för att gå vidare i livet. Att informanterna saknar 

den sociala samvaron och upplever ett utanförskap, på grund av att de inte kan äta 

normalt.  

 

Genom att patienters egna berättelser och livshistoria förs fram, kan det bidra till att 

utveckla och förbättra vården av patienter med enteral nutrition och ge inblick i delar av 

patienters perspektiv på vad som är välbefinnande. Vidare hoppas författarna att studien 

ska komma till nytta för SÄRNÄR- teamet och deras arbete med att följa upp patienter 

med enteral nutrition oavsett vårdform i hela Södra Älvsborg regionen. 

 

Vidare forskning behövs för att ta reda på hur patienterna väljer att gå vidare när de 

ställs inför faktum att de behöver behandling med enteral nutrition. Intressant är också 

att ta reda på patienters upplevelser av att precis ha påbörjat en behandling med enteral 

nutrition.  



19 

 

REFERENSER 

Bannerman, E., Pendlebury, J., Phillips, F. & Ghosh, S. (2000). A cross-sectional and 

longitudinal study of health-related quality of life after percutaneous gastrostomy. 

European Journal of Gastroenterology and Hepatology, 12, 1101-1109  

 

Bozzetti, F. (2008). Quality of life and enteral nutrition. Clinical Nutrition and 

Metabolic Care 11, 661–665  

  

Brotherton, A., Abbott, J. & Aggett P. (2006). The impact of PEG feeding upon daily 

life in adults. Journal of Human Nutrition Diet, 19, 355-367 

 

Dahlberg, K. (1997). Kvalitativa metoder för vårdvetare. Lund: Studentlitteratur. 

 

Dahlberg, K. Segesten, K. Nyström, M. Suserud, B-O. Fagerberg, I. (2003). Att förstå 

vårdvetenskap. Lund: Studentlitteratur. 

 

Erdil, A., Saka, M., Ates, Y., Tuzun, A., Bagci, S., Uygun, A., Yesilova, Z., Gulsen, M., 

Karaeren, N. & Dagalp, K. (2005). Enteral nutrition via percutaneos endoscopic 

gastrostomy and nutritional status of patients: Five-year prospective study. Journal of 

Gastroenterology and Hepatology, 20, 1002-1007 

 

Eriksson, K. (1989). Hälsans idé. 2:a upplagan. Stockholm: Nordstedts Förlag AB. 

 

Erikson, K. (1994). Den lidande människan. Arlöv: Liber Utbildning. 

 

Ewles, L. & Simnett, I. (2005). Hälsoarbete. Lund: Studentlitteratur. 

 

Nutritionspärm (2008). Enteral Nutrition. Hämtad 2010-05-04 från: 

http://www.skane.se/templates/VLSection.aspx?id=235697 

  

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Larsson, M., Hedelin, B. & Athlin, E. (2003) Lived experiences of eating problems for 

patients with head and neck cancer during radiotherapy Journal of Clinical Nursing, 12, 

562-570 

 

Lees, J. (1999) Incidence of weight loss in head and neck cancer patients on 

commencing radiotherapy treatment at a regional oncology centre. European Journal of 

Cancer Care, 8, 133-136 

 

Liley, A. J & Manthorpe, J. (2003). The impact of home enteral tube feeding in 

everyday life: a quality study. Health and social care in the community, 11 (5), 415-422 

 

Loeser, C., von Herz, U., Küchler, T., Rzehak, P. & Müller, M. J. (2003). Quality of life 

and nutritional state in patients on home enteral tube feeding. Nutrition, 19, 605-611 

 

http://www.skane.se/templates/VLSection.aspx?id=235697


20 

 

Lundman, B. & Hällgren Graneheim, U. (2008). Kvalitativ innehållsanalys. Ingår i: 

Granskär, M. & Höglund- Nielsen (red). Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och 

sjukvården Lund: Studentlitteratur. 

 

Mekhail, TM., Adelstein, DJ., Rybicki, LA., Larto, MA., Saxton, JP. & Lavertu, P. 

(2001). Enteral nutrition during the treatment of head and neck carsinoma: is a 

percutaneous endoscopic gastrostomy tube preferable to a nasogastric tube? Cancer, 91, 

1785-90 

 

Nicholson, F. B., Korman, M. G & Richardson, M. A. (2000). Percutaneous endoscopic 

gastrostomy: a review of indications, complications and outcome. Journal of 

Gastroenterology and Hepatology, 15, 21-25 

 

Norton, B., Homer-Ward, M., Donnelly, MT., Long, RG. & Holmes, GK. (1996). A 

randomised prospective comparison of endoscopically guided gastrostomy and 

nasogastrisk tube feeding after acute dysphagic stroke. BMJ, 365,764-72 

 

Orrevall, Y. Tishelman, C. Permert, J. & Cederholm, T. (2009). The use of artificial 

nutrition among cancer patients enrolled in palliative home care services. Palliative 

Medicine, 23, 556–564 

 

Paulsson, G. (2008). Fenomenografi. Ingår i: Granskär, M. & Höglund- Nielsen (red). 

Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvården. Lund: Studentlitteratur. 

 

Riera, L., Sandiumenge, A., Calvo, C., Bordas, J.M., Alobid, I., Llach, J. & Bernal, M. 

(2002). Percutaneous endoscopic gastrostomy in head and neck cancer patients. Journal 

for Oto-Rhino-Laryngology and its related specialties, 64, 32-34 

 

Roberge, C., Tran, M., Massoud, C., Poirée, B., Duval, N., Damecour, E., Frout, D., 

Malvy, D., Joly, F., Lebailly, P. & Henry-Amar, M. (2000). Quality of life and home 

enteral tube feeding: a French prospective study in patients with head and neck or 

oesophageal cancer, British Journal of Cancer, 82 (2), 263–269 

 

Roche, V. (2003). Percutaneous endoscopic gastrostomy, Clinical care of PEG tubes in 

older adults. (Review). Geriatric November, 58, 11 

 

Salmela, S., Fagerström, L., & Eriksson, K. (2007). Begreppsbestämning av förändring 

i relation till hälsoprocesser. Vård i Norden, 4(27), 20-24. 

 

Strandmark, M. (2006). Health means vital force – a phenomenological study on self-

image, ability and zest for life. Vård I Norden, 1(79), 42-47. 

 

Scolapio, J. S., Spangler, P. R., Romano, M. N., McLaughlin, M.P., & Salassa, J. R. 

(2001). Prohylactic placement of gastrostomy feeding tubes before radiotherapy in 

patients with head and neck cancer: Is it worthwhile? Journal of clinical 

gastroentererology, 33, 215-217 

 



21 

 

Silver, H. J., Wellman, N. S., Arnold, D. J., Livingstone, A. S. & Byers, P. M. (2004). 

Older adults receiving home enteral nutrition: enteral regimen, provider involvement, 

and health care outcomes. Journal of Parenteral and Enteral nutrition, 28, 2 

 

Svensk författningssamling. (2003). (SFS, lag 2003:460). Lagen om etikprövning av 

forskning som avser människor. Hämtad den 2010-09-23 från:  

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2003:460 

 

Verhoef, M. J. & Van Rosendaal, G. M. A. (2001). Patients outcome related to 

percutaneous endoscopic gastrostomy placement. Journal of Clinic Gastroenterol, 32 

(1), 49-53 
 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk- och 

samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. Hämtad 2010-05-04 från: 

http://www.vr.se/download/18.7f7bb63a11eb5b697f3800012802/forskningsetiska_princ

per_tf_2002.pdf 

 

Vårdhandboken (2009). Enteral nutrition administrationsvägar och skötselråd. Hämtad 

2010-09-23 från: 

http://www.vardhandboken.se/Texter/Nutrition-enteral/Administrationsvagar-och-

skotselrad/ 

 

Vårdhandboken (2009). Enteral nutrition översikt. Hämtad 2010-09-23 från: 

http://www.vardhandboken.se/Texter/Nutrition-enteral/Oversikt/ 

 

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2003:460
http://www.vr.se/download/18.7f7bb63a11eb5b697f3800012802/forskningsetiska_principer_tf_2002.pdf
http://www.vr.se/download/18.7f7bb63a11eb5b697f3800012802/forskningsetiska_principer_tf_2002.pdf
http://www.vardhandboken.se/Texter/Nutrition-enteral/Administrationsvagar-och-skotselrad/
http://www.vardhandboken.se/Texter/Nutrition-enteral/Administrationsvagar-och-skotselrad/
http://www.vardhandboken.se/Texter/Nutrition-enteral/Oversikt/


 

 

Bilaga 1     

     2010-09-27 

 

 

 

Information till intervjupersonen  

Genom sjuksköterskan Tuula Hyvärinen som arbetar med SÄRNÄR- teamet har vi fått 

kännedom att du samtycker till att delta i studien. Vi är två distriktssköterskestudenter 

som studerar på Högskolan i Borås vid Institutionen för Vårdvetenskap. Inom ramen för 

distriktssköterskeprogrammet vill vi göra en studie av personers upplevelser av att få 

näring via sond. Studien ingår i SÄRNÄR- projektet och genomförs med stöd av dietist 

och sjuksköterska. Studien kommer att genomföras med hjälp av intervjuer. 

 

Intervjun kommer att äga rum i höst och tillsammans med dig bestämmer vi tid och 

plats. Vi kommer att spela in intervjun som beräknas ta 45-60 minuter. Intervjun ska 

skrivas ut i sin helhet och analyseras. Alla uppgifter som kan identifiera dig kommer att 

tas bort och intervjumaterialet kommer att behandlas konfidentiellt, endast vi och vår 

handledare Britt-Maire Halldén kommer att ha tillgång till materialet. Både 

bandinspelningen och den utskrivna texten kommer att förvaras som sekretessbelagd 

handling. Deltagandet i studien är frivilligt och du har rätt till att avbryta din medverkan 

när som helst utan krav på förklaring.  

 

 

Ansvariga för studien: 

Christina Josefsson   Angelica Kanth Siverman 

070-68 10 569   070-36 94 933 

 

Handledare: 

Britt-Marie Halldén Universitetsadjunkt  

0705-80 96 85 

 

Kontakta oss gärna vid frågor angående intervjun. 

Med vänlig hälsning  

Christina och Angelica  
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Samtycke till deltagande i studie 

Datum 

……………………………………………………………………… 

Intervjupersonens namnunderskrift och namnförtydligande 

……………………………………………………………………… 

 

Har tagit del av den skriftliga informationen och samtycker till intervjun. 

Formuläret om samtycke skrivs på och lämnas till ansvariga för studien vid 

intervjutillfället. 
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Intervjuguide 

 

Inleder med en presentation av oss och samtal om informantens ålder, arbete, hur länge 

sond och diagnos. 

Tillfälle för informanten att ställa frågor angående studien. 

 

 

Kan du berätta hur du upplever att få näringen/mat via sond? 

 

 

Följdfrågor  
Hur upplevde du din mat situation innan du fick näringen/mat via sond? 

Hur upplever du att förskrivningen av material och näring fungerar samt utkörningen?  

Vilken information/undervisning fick du innan hemgång från sjukhuset?  

Du säger att du ……... 

Hur kändes det då?  

Hur tänkte du då? 

Kan du utveckla det lite mer? 

Hur menar du nu? 

Berätta mer om den situationen? 

Är det någon speciell händelse du vill berätta om? 

Berätta om en situation som varit bra/dålig? 

 

 

Återkoppling 
Är det något mer du vill berätta? 

Kan vi återkomma till dig om frågor uppstår? 

 

 

 


